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 ابر «هرامشق

 رپچونمناب ایخ:هرا دالحم

 ۳۷۹۵۵ : نقلت
 سیستمی سس

 دنقسا موس نانایخ شعب مته پاچ

 ۱۳۰۷ یتلت تدجترا زو ءارراهچ

 ] :ناگ هنزاس یاعما مغریلع ۰ ملیف نیاردناشیا تکرش عوضومع

 یدیدج ملیف ردیجان یاقاو یکلد

 یک ششگلدونابدشده | وخ هیبتهک
 تشاددهاوخ

 .دناندرک تخادرپ نونناع 19

 حیضوتن مزال هک تسایثهلجمربخ نیا هیلوارشان هک تسا
 ۳م ینام یاقآ اب مبطلابو ی 7 1 ۰

 عرتنم دابخا : میاهداد حیضوت تارکب هک روطنامهام
 سا یهیدب « دراد<شوگلافو همیاش هبتج ًافرص هحفم نیارد

 هیاهدوب هدامآ هشیمه هدهد خر یشزغل -رابخالقترد هچنانچ

 و عسلات شور نیاو مینک یکتمار عفنیذ دارفا تاحیضوت
 29 ناکسییرتهمامت و یرنه یاهپ ورع هلی تبسنارام تین

 مهوتفر یئام یاقآ زا میرا ودیما ؛. جم حیضوت نیااب

 وقعم ینام یاقآ لوفژا هک تسایم درف نمضرد بدغاب هدش
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 ۳3م دشاب یداربا لمع
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 -رنهداژرپممناخو ناعء| جا ودزاصوصخرد هک یئاهبحص ماب»

 طنا < قوئو» یاقآ ۰ مینک بیذگتارربخنیادوعیم فورعم هشیپ
 دئداد عالطا انغلت<نوناقزا را رف ملیف هیبت رمخرا عدنالابندب

/ 
 ۱ ۶ تسین حیحم هجوچیپب «نوناقرا رارف»



 سم

 ۱ ۳ ۳ ۶۳/10 زر اروم

 تب رزر توت

 ۳۳ یر
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 شیامش رضاح مود هجود یاهامتیس یطعب

 ملیفنابحاسنیب هواب نيارد هک یلصفم تارکاذم زایپو دتادع

 امنیسهدشراررق ءرخالابهدمآ لمعب ۲ هجرو یامنیسود ناریدمو ر

 دننک مادقا نآشیامش هلاوو یسودرف یاه

 هقباسیب دمت - ملیف راژاب دوک و یلصا تّلع ووشیم هتفک

 رثا رسما نیاود مه نویزیولت یاه همانرب لاح نیعرد تببا اهامنیس

 تسا هتشاد یثءداعلاقوف

 _7 ۱ ف «ملیف سراپ ویدوتسا»
 ۷ تورا ام 2 ترور در تالوصم رد تک رش یاریدوخ ناگشیپرته رذاک لیهکنت
 _ تنور 92 ح ننه ِ

 دراد درهونز هخیپ رده رفتنیدنچ» جایتحا
 رکع همطقكی نتشاد تسدریابتسا دنمشهاوخ نادنمقالعزا
 دا>ح یور ِد ً 1 1

 -*۱۱یشک -لوبعالسا) ویدوتسارتفدب زورره رهظزادعب ۷یلاهتعاص

 هنیمهت وئأب :دشیامت هجا رم :(مود . هفبط

 «لامک »یتاعوبطم هاگن

 سایل لانروژ یجراخ تاعوبطم نیرتهژات شورف لحم ام

 ِ یگنر یایسکع نیرتهژلق و امنیس تالجم نیرتبب یئامنیس تالجمو

 ی و در نا ست عابر ورا ات یو تورم

 ی
 ربط زی زاوتسا سیو ِ



 مو چپ

 رک ذتما رهتکننیآ تسهژالاودب

 ریخا یاهلاس یطمراک هوحن هک موش

 یروط زا هدع كياب هتسوپپ هک هوب
 هو هتشاد موادمیام» ناگشیبرنح

 ًاعبط .ماهدوبن طبترمیرکید هتسد

 رتناسا لوا هتسدب تب رظن راهلا

 صوصخرد هدیقع زا ربازآ

 دشابیم

 تسنپا قح مدفتعم نم هوالس
 حرطمیصاخشادزن !ریتالاوئس نینچ

 زاهک تساوخ رظن یناسک زا ودرک
 هتشادن یروظحم ناشراک

9 
 (ودهور

 ظاحا

 هبقشاپ
 ریدم نالفزا امش دینک ضرف

 سوسخ رد.ار شرظن دیهاوخب رتاثق
 نیابطلاب دنک مالعا ناگشیپ رثه

 هدیقعتسلا وت دها رخت نک رهصخش

 هجنانچو دروآ نابزب اردوخ ینطاب
 یفعض طاقندوخ ناگشیپرثه شیرد
 اریز,.متههرک 3 تیامنیم هدهاتم

 یک دیشب مهزا یشورنینچزاخت | هجیت
 تسوا رتاثتهاگتسد

 باجی | بیسن اب هلسمنی|حرط
 + دنشابهچوتم-ناگ دنناوخهک دنکیم
 نکممهک یتلوپسب .حیرس رظنراهظا
 رسدرد زا یلاخ دوش روصت تسا
 ,تسیل

 رک ذتم دیاب ادرکید هتکن "
 تراهبیجا ریدنب هک تسنیانآ وب

 را هاهتفس رب

  تسا < كيييت > هشیپرنع
 یبوخرایسب هشیپ رتهناوتیما ر قدصم

 ۶ تشثاد بجوم نادرک راکرکا

 پیت فارحنا

 تسا یوقیاهشیپ نه

 یشکلد
 رتهب هشیپرنه شکلدب عجار

 تعش (ملتماما نکا یتیجتمسا
 :تسا ریظنیب هدشنا وخكيهک

 كن راس

 فی دررد ككت راس دیدررت و شاشیپ

 نیرتهدنژرآ و نیرتهب و نیرتیرف
 .تسا رتانتو امثیس نادنمرنه

 یلام

 .تسا یلهشیپ رثه
 الاهش

 ,تسامارتحا لباق دنمرنهكي

 نایچک دق
 ,دش بیم هجوتلب افدوخ پیث رد

 ینامرهق ادب و

 -تبحما دیو صوصخر دآر ها
 یبسنروطنرک | ؛دناهدرک یدایزیاه

 راکهوحلاب ۱هتبحس نبادوش ترواضق

 مهیوز - هدوبن بسانتم نادنچادیو

 کا ] کا

 امنیسهنیمزرد ةتیمهق دادمتسا

 دیاباهتنم تسا ریذپان راکنا
 ک

 رددید دادمتسا هرحن هتش
0 ٍِِ 

 ؛ هدوب هنوگچوا
 یس دقت

ِ 

 تسا یبوخ هشیپرنه
 یناشاک

 قوفحرش» ایا

 _ روشناد
 -تساینعممامتب « رونک ۱ 2كي

 تسانیا رد روشناد هابتشا نم رظنب

 هدومنیریک هرانک امتیسزا هک

 هدیخ رب
 تسا هجرت بلاجشدوخ پمقرد

 دب رف نسحم

 دادعتسااب و بوخ هشبی رثه

 ره الناملیسهدزب یوریهج و نپ رنج

 سس - گن

 دشابیم

 ینسحم دیجم

 رایسبو مارثحالباف یدنمرذه
 تسا ینتشاد تسود

 ایفور

 اهراک ماسنرد ایفورد|دعتسا
 "روا نم - هدوب دوهشمرآ یئامنیس

 سد مسانشیم یدعتسم رپ

 یامنهارب ایفور مراد داقتعا
 , تسا دنمزاین

 7 نادرک راک
 ار ایفور هستفبت دادعتسا تسارباق

 هد

 تسا یتسدربز هشبپ رم
 اب «دنم رنه» هملک دوشیم افاصا

 . درک قالطا
 هلاژ

 تسا یبوخ هشمب رذه



 ندثد

 نامرآ
 نیرت# و نب رتیوف

 را یاربنم - تساامئیس

 دا زرهم
 لاحبات داژروم ,صوصخرد

 ارثگ |- ماهدینش یدایز
 یعژانمالب دنمرنهاررا

 ات نم

 یلودتلادیم
 زرهی رو ناطق اتفا ونک

 ماءدبدن یرفاوازارتات

 یمصاع ثریا

 . .تسا یتوخ نایت ةهتپرتخ

 یرثههک تسنیا نریا هراب رد نمروم
 مياهدیدا ربخا هک دراد نآ زاشب
 یر

 هنافساتم هک تسا یدنمرنه

 قوفشزرادیاب هک روطنآ ام هعماب
 نم راظنب تمدرگن رد اروا مدام
 دوجوب یتسود, رذه یناریاره دی

 "دنک رضف ی

 مهد

 دشابیمیملسم دنم رذه رتاثترد
 فو ايم رنگ
 امنیسودیلو دریکبار شیاچ دنار
 .درا دیدایز تفرثیپ لحهزو
 شور وخ یرخف

 دو-جوب هک تسا یتهشیپرنه
 هرادجایتحا یئهدننک تا
 راینسهب
 تستی رج رتانتردش

 یودهم

 تا هعبیرته <

 هدآ زآ
 قوف خرشب اتیا

 ناینشور

 ۱ یهبرک

 رتدادعنسااب زا

 م|هدی هدوخیگ دن

 ۱ شبات
 رد

 نوزحم
 شا هفایف

۳9 
 ینادشیپ رده

 زرد هک تسا

 .تسا ریظنیم دوخپب

 | یا روا

 ینتشا دتسو دو یالخا شوخ رایسب

 , اتسنا

 ربحت ر هکلم

 :تسادنمقالع یگتخیرتیب

 یدمحا
 تسی دا دعتسااب و بوخر ایمب هشیپ رذه

 .درادشیپ رد یئاشخرب هدنی آهک

 یمراص
 تسا یبوخ رایسب هشیپ رله

 داد رهم
 ؛تسا قود شوخو دادعتسااپ

 دئاوتیمن هک تسا یروط شا هفابفامتنم

 دن مادقا یلرره یافیاب
 یعیطم كلم رصان

 ثب و هتسجرس هشوپ رنهكي
 ,یئتشا د سود و قالخا شوخ تسود

 هدا زدسآ

 هتسجرب و تسدربز هشیپ ره
 ».تسیا

 نیمی یحیی رحم مجرم
 هر ۱ ۳ 5 67 شو ای تف راز بل یعح 1 ۳ تو "5 ده ی ۰ ,ئا

 میم جم يج حج یحیح

 رتح-یسگچیع
 یگتریاهملیف یاراد مهام هک دسرب

 ردینشلب فو بوخ ملیف
 قیبطت ناکشیپرته تاکرح

 هل دانقا نیرتن
 دبدج یاهكيتکنا

 یادس؛ میوش

 دنک

 :تفابیفحقع وضوم نیا هرخالاباما
 + -یشبج هطقا کلب لوحت هطفن ار

 د هدهمار ,هلیف هک ناشوگ دومحم
 ییوشیزآ اهدش قفوم شراک رد ميتشادواژا هک یراظتنا
 هدفد لیوحت : ندش و ندش كئرمک نودب ؛ تسدکد ملیفكي
 هب جایتحا مهژاباما تسا هدیجنسو هتخپ رایسب ۰ هدربراتب واهک یکیتکت
 راک لس اتو هیرخق

 تسا نارگیدزا شیبملیفیوخرد وا مهض تروصرهرد

 زا ینسبومذشرتیب قیاسب تبست مه یمسان ثامايس ینادرک راک
 یاهدع ژونح هک درک رارفادباب یلو هدروآ رد بآژا بوخ !راهژانوسرپ
 ۷ - لثم ناکشیپرتهزا
 دنهدیمن شوک نادزگ زاکتاروتسدب

 هکشنااب دتاهناگیب یرادربملیق نم

 مشتحم - هنیمهن بلاج یزابژادیاب ملیف ناکشیپرته نایمرد
 كلمرصان - ( .ندناوخ ناوآ هنححم لنم "اههنحص ینعب «انتتسب) هلاژ

 روهظ و یعیطم

 یاهدلیفرد هک تسا یزیچنیا ,تساناوارفنومسک یا رادزبنوی راثس
 دراد هقباسرتمک ی سراف

 برغ یابناتسهوک و عیسو یاهارحم نایمرد نوچ ملیف
 ءدروآ هدرب یوربار یلالبا یک نززابیلوا .یارب و .هداتفا قا

 درک دایی

 ۶ نا ربا

 ملف هب هک فعش هطقن دنچزارک او هدوبیمیسو تاناکما یاراذ ۰ تسا

 4 تسئاد بوخ هژوس كيارتآناوتیم میرذکب .هدروآ هنکس
 . ریز تبتاو یسراف <ملیف » نلوا ناوتیمار «هتسکش مسلط»

 ۱ یاهووبم یاهزیچ بلیف نیاام سیاقماب - میاهدید لاجات هچنآ
 ۱ :دنتسین لک نبأق هک دنسریمزرافزب

 شناهدننکهیهتوملیق سراپ هندبانار< هتنکش مسلط» ملیف هیبت

 * تفک كيربت ناشوک تک و نزو



 بت 0 یا دنز :لیمود تنولبلیسس
۱ 

 درگید راتخر تو و

 ابجنا یاههصق زا

 رگ راکا

 یاهمایف تاروت و ل

 تخاسیم یئاشامت و میظع

 جوجه جورج و جورج ی رج رج یر

 كرم

 ۳ رم ی ری یو میخ یو ید یو سمی

1 

 1 ونک دیناوخ

2 

 اهاشاش)

 مامح ناو نام رهق
  وا یابترپ ب لیسیس هیلوا یابت رهش ۱,

 تعنص تفرشیپ اب نرافم لیمود

 یئالط ناگ راتس

 یماتشلیمود یابملتف ردامنیس

 یم شوددندومنیمینتبآ «
 لسع ؛دندزیم دوخب نوباص«دنتفررگ

 دنا ورا رشت و
 هنحص ردهلوح اب ابودتدیلامیمدوخ

 اب هک یا رپ یابناووامح یاه

 اپم لیمووطسوت یداتساو لامک اامک

 كشخ ار نتشیوخ دشیم مهارف

 دندومنیم

 نوسناوس ایزولک لاثم
 زاناگ دنورامنیسردهک یرثانیتسخن
 یدننامیب تیب وبحمودراذگ یاجبدوخ

 «نزودرما ملیف رد دومن بسک

 مامحشودریزهک دوب ۱۹۱۹لوصحم
 «تخورفیمهمشرک وزانهنه رب مادت اب

 لاسب ترمطکتدولک راپتشاو تربش

 تلعب «بیلصتمالع ملیفرد ۲
 هک دوبیدننامضوح مامحردیلت بآ

 و دوب هدشرپ غالاریشاب دنتفگیم
 قیمع فن تربلک تدولهک یماگنه

 شوخ یابناتسپیکتسجربدیشکیم
 یم یماع وفراع فک الد شتلاح
 دوب

 ۰ ۰ یاح
 نادنم راک و نا

 رثیارب لوب - لیهدد ب لیمس - نوتسه نوتلراچ
 اتتفا بشر

 اددجمهک (هگ رود یئاکیرمادرم)مانب

 راب یارب ۱۹۳۱9۱۹۱۸ لاسرد مه

 تا تن یاهراذ اراک شو ید

 یتسرپ رسو تراظنتحت هک )
 زرطب شب اهملیف هیلک (دشهیپع

 یبجوتنایاش یاهتیقفو

 رانویلب ٩ بیرق ابهلیف ن
 مدرم تبعمج ربارب ود زاشیب )

 دناشک اهاهذیسنلاسهب ار(نمزهرک

 یارب رالد نویلیم ۸۰* دودحردو
 اپمک ومادنارغال یاطهلک هغبات
 رابب دوس اه یرادربملیف یاه

 تین

 لیمود ناراکمهزا یکی

 دو-بیدرم نی رتشوهاب یو
 رت ات نیدقتنم ماهتخانش لاحبات هک

 دایب ار وا یایملیف هرارمه امنیسو
 اما دنتفرگیم لاجنجورهو داقتنا
 یابهلیفاتدلک هچ هک ت سادیم یو

 دمآرد رپ و زیمآ تیففوم یراجت

 . دزاسب

 ) نام رو هد » ما

 یکی دنزرف لیمود ب لیبس

 یکیلاهدعب هک دوب ناسیونشیامنزا
 ایست لا رم نیسومر نایناب زا

 لس دش ( دوویلاه ) اکی

 , دوبیصاخ راتفر و قالخا یاراد

  سوصخم سابل ندیشوپ رد را

 زارلش یرادربملیف و راک عقومرد

یاهراک هلمجزادوب همکچو یراوس
 

 ۳ رس لاک تسناوا (ریجه

 لاپندپ هک دوب نآ شدرفب رصحتمهفیلو

 لیمودوآتفریم لیمود ب لی

 نودب دنیشنب تساوخیم ٌهکاج ره

 لار ندرک هاگن تءحژ هکنیا

  اچنامه لماتیبدیامن لمحت اردوخ

 بقأسم روب زمرسپ اریز تسشنیم

 . ناشی | بانجری زا ریادنص روفو هدوب

 نانک راکونا راکمهاب .دوبهدراذگ

 و تنوشخب هراومه دوسخ یابملیف

 (اجنایاهراکو درکیم زاتفریتخس

 ۳ تدشب ارثانآ هد

 ثیاردد دادیم زارق داقتا درومو

 تشاد یشالوط دی تنوشخو یدند

 هتشاد رفنتوازا یاهدسع هکیروطب
 اشحاوا یاربهمه لاحرهب

 یلو
 : دندوبلئاق یاهو

 ۲ لبقهامهسودهکبیم اگه

 تصاتتفر روی وی هب لیمود ب
 فارطا رد تنوم |راپیناپمک هسیگر

 ۱۶ هحفص ددهیقب مپ



 نیاب اقافرا و دسر

 زاجا ی هل اجر هک دنهدبم هزاجا تمحا

 رد یلو دنرادرب یزیرنوخ و كنج

 هر وکیمو 3 فمب یاذب سس درب ندج
 یلیق تارثا هبرضنیا دیدشناکتو
 یئنخدوب ءدروخشر-» یل دوک ردهک

 نقراسهناعاجش هلمحدنچاب هتفایزاب

 دژاسیمرامورات ارناک دننک هلمحو

 یتخسب ثكتنجنعمض رد نایتسا
 زدنانرف لّرثمرد نوچودوشیمحورجم

 دریکیممیمدت دنتسهوا دورو رظتنم

 سورع دّرن دوخ یاجب ار ودنومیر
 اجنآ رد هکدنادیم نوچ) دئسرفب
 و (دنناتفشنار را هفایف یککچیه
 رد ودنومیر دنکیم مهار راک نیمه
 هلسلس كسب یط زدنانرف لزثم

 كحضم لاحنیعردو بلاج ثداوح

 ینعیوالتف یارب هک دوشم هجوتم
 حرطیا هلطوت نایتسا لثق تقیقحرد
 یهاک دوشیمقفومیو یلو تسادش
 دم رد ینامزو تماحش لانک رد

 هاگب هاگ هک یلاب رب هّمسب تفامح

 اه هطوت ماهت دوشیم دراو شرم

 نمض نیمه رد - دیامن یثنخ اد
 هلاخبحاص رتخ» قشاع ابلق دنومیر

 نود كيزایپ یمالارخ و هدیدرک
 دوشیم قفوم دوخ بیقراب .هفباسیب
 رتخدابو هتشادرب نایم زاار عناوم
 ناحشوتاب_لاحنیمرددنک یسورع

 شدزمانتنیدزاهبرض نیرخ
 بو هتفایزاب ار یکداوناخ

 هم روح صد و ۰ »و 1 ۷

 زا یحاشامت هک دی ایم دوجوب یئاهارجام
 ووشیم ربهدور

 ۳ قیقد نادرگ راک كي
 خ ار وا یاپملب حاد یدک ملیف نیا رد

3 

1 
 و هفتم /
 اردوخترهشیتممب دن ناف نرنب ٍ

 دشابیمدوخلیپ اس سو یدن وا نوه رع
 هتسب هقییاهنها ریپ راب نلوا ۱

 رو وردنت بسا رب راو ُ

1 
ُ 
ُ 
/ 

 .دوشیملوقشم یزادنا ریتهب اهنابایم



 راکسا دی دناک مایفیمه رد

 روتک [نیرفادتمرنه هزیاج

 تسا نامهتسایتیعلهچ هیهب هک د ندید و دندروآ ار واو دنتفر تصنبزیند لاو

 یلامرخیلاهومو بسانتم یمادتا ؛كمناب یاهفایق .دنتساوخیم |

 <یلک سیلآ 2مناخالاحو دشغاضما دادرارق .دوبتزیاج كنردرگید .دراد

 دورپ هراتس یناپمک نیا هدنیآ یاه دیمازا و لاسروبتوب ناکراتس زا

 دوریمر امشب
 ۳__- جفده >>

 یلنن و هدش نابنقا<زوریاهگنر» متنیپ نرق یک وق یریدوتسارد

 براکهویرانسهّیهجرب هوالع نسناج - ارابنزهک یدرم > دریگب «دبس
 ادعهاوخماجنا مه ارنآ ینادرک . .ایراسکنمور لو

3 
 زا « دنانشیم «دساتعیما زاهنزعک یدرم) هبموسوم
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 دیس كد

 جی جو جو جع جف جعج و جج عج عج هجا

 یمان هدننک هبهت «ب وه

 ءملیف هیبتب تسد یک زاتب «پوهباب» ریپش نیدمک

 پوه .دنکیم اقیاار,لوالر نآ رد شدوخو درادمان <یبالقزمیجرج»

 هتفک <ییراپرد تالیطعت» شایلقلیف هقباسیبشورفو تیقفوم زا

 نگ دهاوختی زابملیف یادتنک هیبتچیه یارب رگید هک تسا

 ! دوشب یرهامو تسدربز هدننک هیپتدراد

 دومل ثكمنمرونیناد درگ و سوغات <یبالفز بچیج

 و گنیملفادنور بوبحم هعیپرته ود نآ ردو
 دوشیم هیبت

 دننکیم افیا ارپوه لباقم یابعقن

 «كگنیگ ی رنه» دف , وسارم

 و هوذشاب ینشح لاتشنرتنیا لاسروینوب یوبدوتسا رد لبقهتفه

 و دیدرگ اپرب <هکنیک یرته» هلوزب و راک هنک نادرک راک راختفابللجم

 فورعم یاه هشيپرنهو ابنادرگ راک ؛ناک دننک هیهتزا یامدع اجنآ رد

 هکنیک 4 تسنم نام نیمزنیا» ملیفاب .دنتفک كيربت یوبار تیقفومنیا

 نایمزا.تسا هدرک ینادرک راک دوویلاه ردلاس لپچیطملیف ۲۶ *؟تسرد

 !ادالتسا :یتسیابیو یندشنشوما رفو نادواجراثآ

 ودواد - وراجنامیلک یایفرب - لیتساک نتیپاک - غیتهبل - ردناسکلا

 و دشجردیم ناتچمه دیشروخ - تسا یهرکش اب ریچقشع .- هیاشو

 دربمات ار ناعاجش

 ثومیسنیجتک رشاب < تسنملامنیم زنیا 2هکنیک ملیفنب رخآ

 دوشیمهبهتلاسروینوی یویدوتسا رد ریاوک كم یتورودو نسدوهلار



 با اكافوف  تلاژ تب نوناش
 دنتخیم افبا فیلکن

 «؟نهزتنگ ی زوم >رادربملیف
- 
 < نونشرک فزوج > زاکنهاو

 ناونع تحتیملاجزا و هعطق.دنتسه

 هلیفیطنلآنک ر.هلمسوب <یمارال

 و هدن ریک رایس .هک دونشیم هنن

 تسا باذج
 یگنر تروصب <راطف هثداح»

 لاسروین وب یویدوتسا رد < رلاک یکی
 ۰ تسا هدش هیهت

 ناتساد هصالخ
 رد < ردراهفج  هخوجرس

 دوشیم هداتسرفیما رال هب ۱۸۷۰ لاس

 ار یفایو شابوا یاهدع یولج ات

 نهآ هار ندیدک زا؛دنهارخیم هک

 .دریگب هدننک یریک و لج هطخنآ هب
 هتسدنیا تافالم نمض اجتآ رب

 قیفر ود اپ < .ردراه ۶ ,كلان رطخ

 زارفنودو 4 یسناش میج شا هثب ربد

 نولاس هک <سیآ »و <ناک>شنادرم
 دینکیم هزادا ار یرامق و صقر
 اپنآ هک دتیفیمرا +ددزگیموربور

 نیم .دنیامنیم یراکهه ناهغای اب

 یور ابیز كيرش اب فج .تبج

 َ :دتقایمنادن زب هدنکی راکمه راکنیا ماجنا

۱ 

 رد وا اب دهاوخیما هک یسناشآدعب

 شدوخ فج هک دیاپیمل یرید

 ریس|یسناش ناراب و نادرم ماد رد
 ارربشرتنالک نایغای یتحادوشیم
 یاههنحس...هرخالابو دنناسریملتقب

 دیب رناتساد نایایو ریگنا ناجیه

 ۱۳5 ای هبق ۱

 مفرش هب مانی شاهد "[ملیف هچدوب

 نلوایارب دیامن هرک اذمدنکو نم
 و لیلتیدرمهریپ وا هک داد نان اب
 نشابیم شضیرم

 سمسپ رک مایالیطهت ژوردنچرد
 درک ترفاسم كرویرین هب اددجمهک

 نارهلاسدایگتقف همانرب نویزیولیردر
 تکر ش «یلایرددزب» مایف حاتتفاو

 وا هارمهب یرسنک د اجهمه تسج

 تحارانبلق ورادو لوپمآ اپ هک دوب
 عفومرد درکیم هجااعم ارواضیارمو
 زا لبف يشایرد دزد مسلیف حاتتفا

 : «مولپ رلک >هلیسوب لیم ودملبفعورش

 . ب <یلابرددزد» ملیفتسعم هراتش

 .  .دشیئامنهار لوتبهک یامنیسنسیور
 نایمشرومط نیرخآ رد اجنآ

 دهدوه نا رک اشامتهب یمیظعت مد رم

 ۱۵ تامدخ یارب هک اریاهزیاج
 تفریذپدوب هدندرک ادها یوب هلاس

 برات ردنس هکنیا درجمب هاگنآ

 0 لیمو ددشزاغآ ملیف شیامئو تفرورف

 نشو يتخسبو هتفگ رب هتسهآ

 . دشرود نس یور زا نانز

 طرز رس نا ۰ تیام تری یک تک یا



 دووبلاهر وهثمو بوبحم ناگ راتس زا نذ شش

 دم ٌ وپ اب ام یک دنز ,دندوب یرادن

 ت تل عا نفر رامهناخ هیارک و اذغ یارب

 نا طقفرکم ار تارهاوجو

 میدرگ یلانمولام بحاصیژور هک ميدرکبمئرکف

 یکچب ناوا نامه زا

 هدیقع «دهدب شضوع ادخ «مر

 منارشب هک د وب یلگاسو داجیا رکفرد اهتفنابع

 وب وین مبا ,لپچ نابایخرد نامکچوک هناخزا ام و درک

 ربمردام هک میدوب هدرک یط ویدوتسا هب ار

 یوتتسدیدنتب دعب <!یرادن هالک وت « ادنوادخ» . تسیرگن نمب راب

7 

 دیم نم . درک ادبپ یتنس جنپ كي و یتبس.هز

 ر فسا

 سپ ۰ تخادرپ نآ ندرک ورو ربرب و درب ش ًهکس كي یاهظحلز
 هبارک تنسهد هک ۱

 یا رب تنسهوزفاه لاسزا هامکیرد ام كانءا و ینیمزربز هناخ نآ

 ت 9 ؛هالک كي

 داتفاءاربءاکشورفكي يوسب هاگنآ ؛درک رکف یاهحمل مردام

 و كينما ؛ تفک هدنشورف مناخب ور كي ؛ یتنسینپیب آ ناب

 نابوركي و یثنس ينپ یگخیم
 زا ر اهنابور ام یئفو

 هو اهناب وزاب هک مدوب هدش وا رهامو كياچ یاهتعگنا
 ءورظ مردام ۰ میدیرب

 هم شرفو چیپ سپسو هداد شنکشو نیچ ؛ هدرک ات

 ار تفس یکخیم كير ناب ور «هدرک تسرب یاهفلحو

 م مخ شیور یسوف نوچ ار هگنر درز نابور هاگنآ
 م در نآنایمزا نانچ ار یبآ نابرر یاهلاهلکشب .طسو زا هک و

 , ووش هدید

 افوم یور مرس فرط ودب هکندق قاجتس ود اب ار نآ مردام ۰

 اب یوخسیرتک 1 كيرک ا «زورمابات . مدشلاحشوخیلهخنم . درک لسد

 اه ویدوتساب .تسا هالک نآ نویدم همه «ماهدش یلباف ءدشنارخ مدق

 نوت | - متفای تمویحمو .ترهشو مدرک یژاب اهملیفرد « متشاذک

 متسینقباس تسدیهقو ریقف رتخد نامه هیابنیا | رمهک دوبمردام

 ۵ من

 انهفدیم جم رس )و نوع ول مس

 تلیو . ترک مهاوخ داب کوب نم :نهوک رتسم ) م

 یاو ۰ دومن مهاوخ نی رم ذیهاوخب 4

 قوقح و هاد متسنب ار داد رارق نهوک رتسع هلصاف الب «دعب

 نو رک دمجممتیمهق یتفو :مدشلاحشوخ ودقج دینادیمن هزک قیمت مپارب
3 , ۳ 

 راض سوصخم نمشامرپز نتسشنتعاسودیکیژاسپو تسایتفوم مباهوم

  هققهبمگ فا رتعاا رآ مشکی م تلاجخ
 رپ ای یلوا يارب یرسپ هک متشاد ل

 یلح ء نکصیههب نمآعقودنآ و د . دّیسوب



 رز ینسوبار مياهملیظفاحادخ یارب مدادىعت هژاجا مه مناتیوخ
 ۲۳ ۰ زارع هک مدشانشآ یناوجاب « متشاد لاس هوزناش

 ۱ ید
 "ح /ارقچو هدیفسیتسوپ « ۹

 صک دوب تسودرش+ و فوئر

 یدفرو کنلب یدقوا ! ت

 مد هسوب كي یاشاقت ناو: تاقالمرارق

 رس ۳و۶ یزب کیارو هک منک ربص مجاوجیبحلما»
 هدنخریز میدز

 رابوو درک نایبارمد وا .ملاس نیههدفهدلوتنشجر ادعب زوربثكي لوقوا «ملاس نیههدفه دل وتنکح را دعب زوربشلم
۹ ۷ ۳ 

 | |رنایرج دمیزور .مسرتیمرظکنیازاهک متسنادیمالاحیلو .متفریذپننم

 رب ماکترا ۰ مداین نایمردوب یئابیزرتخد هک مایمیمص ی

 ادمآ نامهناخ كناوج «دمب هتفهكي < .دشیهاوخورب وردلرزب سکلیمک

 :تفگ لماتیب ییسودرک ربص هقیقددنچ ؛ یظفاحادخ تقو

 رد ارموآ ؟.تفزمهاوخن سویام رگید بغما .یتورود + ك
 !دول یباح هسوبكیو -تقرگ شناوزاب

 ریش وهچایتسدیردفنم تخاساهرارم ؛ ینالوط تدمکیژادم

 :متفک .روطنیمه مهوادوخو مدوب مدش

 ملاشوخ یلیخو .دوبنم هسوبنلوا نیا یلوم یتکنروایدیاش#

 : تنک ءاگنآ ودرک رکف یاهظحلوا < یدیسوپ|مرابنیلواوت هک

 هسوب یلوامهنیارخآ ؛رخا ...یتورود « مدیعک راظتنا یلیخ»

 ؟)مشابهدیسویار یرکید یک وتژالبق متداوخیمنو-ووبنم
 ۷ ی هتیلا ,هتبلا ؛ مراددایب یئارجام 7

 !اههرآ یارجام هل سه ل ع را

 حاودزا مهاب« ایدی ونم یتقو
 و ِ
 و میدیتسرپیماررک یدمهام : متشاد قوقح تشم۱۸یهاهیم. میدرک

 یلو مینک یناک دنز یشوخب تسناوت میهاوخ لاسیاهلاص میدرک یمرکق

 لوپدرکلحدایز رکفت زا سپایدیل مهارنآ هک دوبروجات یردقلوپ هلئسم

 اب یسیابیم امیاذغ نکلو تفرکیم شردیزاایدیلار یابلو هناخ هیارک
 رکفبایدیل «درک دعیم هچ مک لوب یاب دوگنیمات هاموو تنس۱۸نیمه

 او اهنان ماقاوعاونا ميتسناوتيم اههامامدرآ یرادقماب + داقا «درآ>

 : .میروخب و هدرک تسود

 یلوئسهناناینوتسهو یئایلاتیا«یوسنارف؛یناتسراجم ؛ینیچ نان

 اروخنی .لوختشوک وریفپابدرآ ...دوبهدرک عارتخاشدوخ ایدیل ار

 هزمشوخردفچ هک منکیم نحالاح یلودمآ یم مدب نم اهتقونآ رد هک وب

 نمتسا یمارشا وینایعا نامیاذغ هکیدوجواب «نونک ۱: تساهدوبذیذلو

 هومهدرآ هسیک ثيايديل منکیمینوتسهنان ایود رآ ندروخسوه بت ویطعب

 !دزاد هدام | هناخرد

 اتنم هاهتسیرتک | رتشیب لثم
 اب 3 هلانتفحوو خفه ژ حس

 |۱۳ ی را ممم
 امنیس هدرپ یوربث هسو هرخسمو « میالعو

 ۰ ماهتفرورف یرنک اراکپیت همیب ؛ ماهدرک افیا

 سه. یثترا ییونیشامو دنمراک  نیشتءریزج ؛یموررگنوسفا
 باوختخرزا نم؛شوپلاسوم. حیصزو :رکبیلو .دیببمسا ناتدوخ هک یمن

 ۳۰۰ کد ند نیرست یوق هک مدرک ساحا هبترکیو مدمآ نوریب

 * درب یاهفخ و هریق زور , مدیزرو عانتما هنیئآ رانکب نتفرزا

 تساوخیم یدوزب یثوک .دادیم ناشن كيراع یلکیار اره هایم یاهربآ

 1 ) ؛وشفرط یکاب متساوخیمنالماو متشادن اذتب یثاهتشا. درب ناراب



 ] مولعم ی

 و متماجرب ورم

 رقم تحادناعف یایزاارم

 اب تو د لحو او یه
 تشادهاگتوا . دم ایم رظنب

 مدیسرپ « داتفا ءارنیسام یتفو
 الف « اهوراد» : تفک و درک یاهدنخوا

 موون هنع۶ ردقچ نم

 نحلابو دنکفانمب یهاگن كدرم « متساوخ وجبآ رلدب كيوازا

 مدش باحو مولعم مه ناشدادعت - تسا هئومن اهنیا» : تقک یدج
 و نم . دادتسوژا اریوخ لدامتو : داتفا یبیشارسب نویماک ناهک ان

 یادسنویماک . منیرب نوریویدرک ژاب اربرد یگنرزو یکیاچاب هدنئار

 « ثاخ . میدرک هاگت |رثآ و ميتشک بام . تعکنوکترسو درک یبیهم
 مار مدآ لاحو ءدش یطاقهمه اه وجبآ ووبدی یاهاود « نیزثب « نغور

 یکمک اتمیتامب نازوس باتفآ رو مينوعاسكی لقاال یتسابیمام . هّریم

 هدشبوچ هتکفكيلثمكفخ میولک .:مدریمیم یکنعءژا متشاد , دیایب

 هدئام یقاب وجبآ ملاسرطبكی دنک ادخ مدرکیم رکق مدوخشیپ . ذوب
 .. دشیمن ادیپ یاهتسکشنرطب یلو . دشاب

 یدایرف هدتنار اتلقغ . میتخادرپ یسجتب نویماکفارطارد ام
 < مدرک ادیپیکی . مدرک |دیپیکی : دیوو یلسا هداجفرطودیشک
 دونجوای . دوب مدام یقاب ملاسو یحص یاهفوب ءاتیرد ء رجبآ رظیركب
 هدروخ مرمع رد نونک اق هک وب یئوجبآ نیرتممط شوخونیرتهب یعاد
 <ادرب مهاوخن دایزا میک دنز مامترد هاکچرههک تسایاهثواحنیا ۰ مدوب

 کروت - پ : همجرت



 ناگشیپ شیب رمه ی دوشان ز یگدنز رطخ کلی ورا زه
 رعتع20 ۳ دکمدیدهنارابتس و

 ۶:2۷ بیر 0

 دوهیپ هناخات هدایپا رما رهیقن ودش»

 یدیفمرثا تفریم راظتنا هک روط نامه هیمنت نیا هتبلا _

 شیب یناد ۳ ۰ زاوارف طايتحا شرهوشاب دوخراتقررد هخیمه ایدیل نآ زادعبو
 درادیمراپظا هرابن

 خان اپرب یاهرجاشم ایدیل ّرک ره رکید هعقاو

 |رووخهدا رادباب لاحرهرددررم هک تسا راع

 تشاهدش مدیدرامم یقارطوا
 نتاهنآ جا ودزاب و هدشریپ یاه

 ری راک چک ره رک رب

 زذیلاک نوج»

 دون هلاسهدحه ری

 درم كينز هک یفالتخا نونک ات هکنیانودب درذک

 دشهلاس زاهکنیا ایوو هدمآ دوجوب اهنآن

 ضج هنشر هکشاتلع .دنوشادجرگبدکب

 شرسمه و ی » وتاسور دنیپ

 هتسسک نونک اد 4 ینیوخرپ ایدیل

 زا اهنآ هک تسنآ «تساهدخن
 رگیدکب دنا هدرک یعس
 دن میم لااسما نو وز هفته

 وناسوررسمه .دننک قفاوترگیدگیاب نور

 «دشابیم دنمف)لعدوخ ره مشلغش هک

 ابیو ت شاعم دروهرد هک دنادیم

 لمهند رک تداح امنیس "ناک اتم

 » یو یف طزا و تسیاهدوپیب

 دنز ریوناسوریارب دنکیم

 ء دشاب یدیفم كمك زامنهار

 رک تاشیر لناعراقر
 تسدب یدعاسمهنیمزهاگچیه هک تسازآ

 دهدیمناجیب تاعفوت یارب شرسه

 مر. حس یر تسفواپ



 تسیب یعونصم رقای یناهیگ كشومت یتژردیهبمب

 تسا ین دز وش و لثمذ وس بلاطماب زیمنرو هداس هلبیم تای هگلب

ن تمحز نآ یا ربهام دنج تدم طاطخو هدنسیون و ساکعو شات رشن اهدص
 دناهدشک

 ۰ و

 عالسودنمقالع ناگ دنسیون ید و دعم هدو جن رتسدهکلب
یاههتساوخ و دن ز دوصقشع دوش راکرهک تسا یئامثرس

 

 دن رامشیم (رتعیم اد ناگ دنا وخ
۱ 

مهرامش - امنیس هراس هلحم 4 ,هزامش
 ۱ ماوتهک تسا راشتنا مشش لاسزاغآ صوصخب

 ۳ دشابیم ینامدوخ و كچوک نشج كياب



 ۳۳۳۰ هی ی مهد ویلام تاک
  اسسست

 راوزرس افزم 29 را 9 رق , س 9۵ او هی [ ۳ هعصس ات زا هی زابطاع رس ]رب هضم وار 5 5: ۵ 1 هال ۹ 1 س لر ف

2 ۰ ۱ 

 تفصم مثمم ۶4 رب 9و چو او ۳
 ۳ ااط ع ل سوم ام

 ی اب 4 ۷ 7 تت

 بقا نناکر
 تب تن زاضو نیرفاسز

 لثاروارو لشملانیب .تتحرف زامشب نآ

 تفریم
 تعهجبو ارچ هشتمولسما یا

 * هام تیظوم ور اهتشا جوا رو
 بشوزور نوا رب موالعو دُش نیفرم

 هو وتیم کلا بو رعم ییفانز رفتم
 همه هک بک تاجب شرع رعالا
 نسیلیوهتدش تیما ی وا یاولدمزا

 هک بلج ءاک از هب ؟ریو

 مه ۰



 راک
 زار و روز + دم هو موم زوج مزح اب ناوم نایوقاحاق مرومرم < یی و ۳ می

 نیتاصعات ی زا« تب و دهیم یزلاس زیاواو ؟و موخ شو مسی لی هب ,یتسیقید تاعالطا ءرضخم . .تفریع ملک ياد هب هک موب ییاهضع - ز 9 ِ
 نوک ی زا یلتشان رقکب هعژور هوسهواو هدشزاک دنامنادن وردیو سپ 2 هان تک ۱ ِ 3 زا

 .توصس ,نااکشیبرتح هتل رسا هک تسرتا اهض لیا یالخ رو منت رواوم غومش .تشع
 هدص ار دوضخ تری نوک شیر نا .شعا وسش هریع ایا تساتدنچ دو وی  ِ ۱ وویلاخ

 دم الف ی كب رس !رصاتءوومت و ب ِ نم و ترک اورا
 ویروس ویاخرک رسم تیمار < یخ یی رام مسن دم ناییقاجف و تسوتوا رتهاکیرأ شم
 زر رع یاس زر یاقصدتنا وتیسیتحا رم
 می قاصاس نت رولوم وتی» و یتویوتر# جتنایف و اب نکس روعکه ارزانی رسو نیکو ک

 مار تا بتن اتبرتسر او نوآ یاد تک رک و هدرک تی | نییرفارگموبمشقن هعب هو مامو طاها موز .دشنا رو
 رک < سم ر نایصقاجاق وقوس یعپ 29 ریس رم ناییقاجتفو اح 27

 ۲ زر تعاد اهنآ تاج درک ریکتسد وی منه« يک و92 زابوومضم
 ۳ ِ امت رو اب لمروم حروح دخ رکبء هضاو هک ارامتوسنقک راتسقلتخم نیو
 ین هح سیو رنزاوتیسو هک زکم سمالدک او رج ناله وم ۱6 وتء,روصات ورق ووزک ۲ میام زانو .یم ریشنیاهب برو خشم

 ۳ هتاناریو یشمیمرتاتیارلیاع ] .دشامتیسریپم 1تن ,نفاکراتسزف مریم اراینآ و هتخادتا



 ت رای ۱ ۱ ملخا د یاه وب ووتسا زایرادب و

 تدح و هللاترصن ك تسو راذثس 4 ار نآ 2 5 هل .هددم
 اش رک  نایچکدد - شور وخ ی رخف _«) 2. تک شات

 درب

 [ یفنیافیاهو
 هک یلجنامسآ وربقف درف « ملیفلوا

 هدبسدنزیهردنآ وردنیا راکلابندب یدمک فورعم هتیپرنه تدحو

 یدوسا - هلاژ - نایچک دق - تدحو

 یلاکیرمآ رتسک را هتسد و «وت ربل آ زی ول»

 [آم سس ۱ هرات





 1۲8۰ 8۳۵امو هود

 او هود

 ينا ووماص ی «ا روماصایوسو

 ره هک -ادومیش مک احو نادجو اب

 ترح یسینک

 نادنچ دا ررثانیا تیمها ته زیم

 ملیفرسأترسرو ود

 - دزاپم

 ماس» مردتعن نانکیزاب نم

 مچ رتمنیلسوبه یرنهلررد<یفاج

 بدایزتراپماب نپ | زرد نیویصوصخ
 دنک یزابهتساروع یرگ

 لماک «نتسوهناج>ینادرگ رک

 یکدنز هتتازعوا - تسارنگتیو
 ب هچ ار نامزن | یاهینیاذ تاداحو

 اصنیس ؛درپ ورد یمجو نیرتب
 یفا رگ وقوف ۰ نيارم هوالع . هروآ
 ثسیزوم و «دلرالک زلراچهصقیم

 عنضیدشكيدزن لحاسب هک یرگید

 هنیسوبیتشل یاهدرمرتشیب .دننیم

 زایجب . دناهدشروجنر ابو یرامیم

 نانک انش هدنهجیم ی مدب یتخک

 رف اج همه بیست دتوخیم كيد

 .دبوش كلاترضخ یرامیب نیا یریک
 یفاتچ و ونتآشمم كنکاب نیو
 یمتح كومزا | رنارامهپ دننکیمیمس
 راول ۷ ودپهعقا ویلو - دنهدپ تاحن

 دموفیم نید هک د سرم ارف یتقو
 شئآ اد ثوام و هدول | لژانم دیاب
 یربگو لجانرمخشرمزا ات دنزب
 مرن ارومأماپ ااح « ضوعرد . دوش

 .دهدیمرثأ پیتر تنی یاضاقتب و هدش
 و دارشیم ویگ رغ مزاح یشبهو نیو

 زنرب لث وماس - یلاع

 ۱۵2۸ ربتکا - هق قو ۴

 دن زن وات . نیوناج
 یچیک وا  ددن [ وتبا

 یرنه . یقا ماس

 ارومات . ارومایایوس
0 50۳4 7۸ ۶۶۵ 

۵۵۸ 1۸9 

 (یملع) هاماتنم ززا
 رلاکینکت - رثراو

 یلاپمک رد «سوجوپ تکیدنب 2
 زا زنشک ادورپ یلرواو دوخ لفتم
 یلیختیایناتساد نیرتروهع زا یکی
 <نرولوژ* كرزپ هدتسیون یزتناو

 یلاشامتو | ریک یموجن و یعلعرثاكي
 لوا یاهشغن . تسا دون دوجوب

 فورحم و یانشرس هثپررتهود ار

 «ژردنامهحروجخ#و «نتا فزوج»
 - هدرک اف اینینجت ناباش ترایساب

 یتسیل رس هیج وریل ست تربارس-
 ثرو ناتسادرا يباذج یویرانس
 زارب هک دناهدهشک ریرحت هتشرب
 تسا هنادأتسا یاهیراک ءزبرو تاکن

 رستخد ؟تجاپار سید قشع

 اینیج رد - تجاپا ربد
 ۳۳ تومدا ۵ ۷۰

 (عدیک )شو ین

 (ییامتیس- رب عنب
 پولس

 . تساهدروآ امنیس هدرپ یورو

 ونیریشگولاید ؛ تفکشهزوس

 و یک هنارهامیئادرک راک « ابیرق
 هطحالم لباف یابیزاب صوصح

 < یدیرود»و «كرامدی ووراجیر»
 دن ایئدیرثا ناونعب ار ملیف نیا
 زا ثچوک و گرزب - هدروآ ردرک زا
 شورفودربدنهاوخ -ذل نا یاتامت
 تسدپملاع یاهرا زاب ردیرو ماسرس
 . درو ادهاوخ

 مراتس «۱تساایج 2 ۰ نیشرد

 یئاریگویاسحراربیرفلدو ابیز
 .درآدءدهم «قشعلنوق رد

 نسل را زل راچ . بوخ یلیخ
 ۱۹۵۸ربماوت ۰ هتبفد۸
 دلوزبا یدسیرود
 یگ دا *ك رام دی ود راچب ر
 كب د * كن ای كيل*
 19 ت ها ۰الاک .اایح

 لوهف ۵۱ ۵۰ ۷۵هماجم

 (یزتناد)ریام اونو
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 : دیوگیم اکیرمآ یتلد مانی
۹ 

 . ؟یرمآ ردار یسور گامداش
 ت [ دو ِ ۱

 ِ روح ۱ 5

 دزز طاب هک دننک ادیب
۰ 5 

 ۰۱. مخ 95 2

 مو واسم ؟ اه ناو تا

5 
 درم

 رد ۲ :
9 

 یا ۹ مو ۳و ۳

۷ 

 یق ردتح# یخاپملیب سس

 تشحآ یخ ۹

 دن
 رو

 باعج مح اهن دیسوج ۳۹

 مینت ی

 هلیا

 هدشنوفدمو

 مار هناخو ور ء دو

 لار سایتفا - لول تم فا(یکتر)

 ؟مقوخوگوش لبتاحیم  كیمالک

 :ووتترا# ی ,یتمق ءربرد
۹۹ 

 ۷ هصقسرد هیقب



 هابلب و ونآ زاک

 

۱ ۱ 

 1 ٍِ _ت

۳ َ 

 ۲ ۳ ۱ ۶5 , ده دیم

 تیمر :نرگ فط
 :ب هلاسلپچ نب و رها

 دنگیم فوص و ارهلاس«د زول

 تالبامت یواحیویاهنام ز کسب

 تشاپمد آ یناسلنو ی ورد تاساسحا +

 كاب تالاح < سده مانپ یسوب وا ۶ رد

 تیک "طیصم کرک هک ی
 ننرسلک لاخا رب هدوشیم یشالتم

 دناخ ابهث یناملات هلاخ ابهک ینایلات

 اچ دهم
 لب تاساحا

 ۲ دراد اب مایفهدنسب هلن ّ

 اب یسوبوناأ ۱۹۵۰ رد « نازا
۹ 99 

 ۶ رابری-بانطیوریدرم

 زایکی زورما تخهب! قرش زادتا
 ۲ یادنیس یابنادرگ راک نیرتک ر
  شرسخآ مسلیف ود .تساکیرمآ

 «تیعمج رد یاهربچ» و«

 باسحب شزرااب یاهملیف
 نابجنب دقننم نیسحت وجدم اب

 دن | هدشهجا وم

 تس د ثاب؛ رکیب لدوراک

 نازاک هدرورپ
 وگنیدزموج نیدنارب نولزام)

 یدنمرنه هربچهس# تنس"یرماوا
 روپشمملیف هساب نازک ایلاهک دند وب

 ۹؟یوهمانب یسوبونا 2 دوخ
 هب ؟لادنارابرد» و

 دن اسانش نایلاپج
 تشوب قرش

 تسد ناشخرد هربچ هس با

 دوخ نامز رد كيرهنازاک هدرورب
 تفتخاسیلج | رهمه راظن

 ( دیف) نبدرهوجزا راطنفرص

 یاههعی(رنعزا زورما تنسو ودئارب



| 

۱ 

۱۱۳ 

 ناو ۱ ۳۹ 7 ۴

 ؟لهدلم خر یا هثو

 مایف ر. نا رتهب هب «كلس و ,ءع
 تسا هنف رس

 ل سا لوراک نازک یوم
۰ 

 4« لا

۱ 

 ۶ - 4م

 1 ی 4

۳ 

 مر هو
 جروج دوب هدرن ی 9

 رب رثازا یلدر وع 2 هتسح
 ۴ اگاویاب ۱۹۵۹ لاسرد |
 مه < ل هغ» زا لبفیتح

 ندا و ناب اریاشس
 و راک نازاک دیدج مر

 ملیف زدی م و. هتفرکالاب
 دنکیم یز

 رد یزاب ز اب را ملب
 ؛رلیاو مايلب ویا رب

 رثراو ناردآرب یارب ؟هزچعم
 تسا یژاپ لوفشم
 ! قیفشقیفد

 لادیبیب_رهوش یلیچرآ شفن
 تسا هفرک ,دیمب < ندلاملراک»

 رستائت كلرزب روتک آ كي

 هلاس و ۳

۳ ۰ 

2 
 ۱۳۳ تارا ۱

ِ 

 سواد ن ِ 3 هقیفد۱۱تدم ۳ ای
 ۱۵ رریایتیس

 ما وخ وا را

 رب ذیل

 مه یرگبددنم رتهو « ۳ 4 وراک 2 رب هوالع نازلک



 نآندرم لامتحا نآ

 مادعا تازاجم هب

 تت یلعف تیموکحم ۳۹

 تسا رتفیفخ دیایبحزا هجردکی وا

 هجردگیابدب|سبحهب نیموکحمینعی

 ۱ > فیدر رد فیقح#

 یءاهن | یودره یلو دنریگ ی م

 هکتئاهنآ و دباسیح هب نیمرکحم

 رد تسارتتیفخ هجردکی ناشمرج

 یاهتازاجمو تاررقم لماش نادنژ

 یتازاجمنامهیلعی .دتوشیم یدحا و

 نادنژرد مرجباکترا تروصرد هک
 قلعتدب |یبحهب موکحم ككيب

 اسوكینرآ لاحلماق

 ۳ کدوم
 ۰ دن هب موکسه یناانو
 شمرد ینفرظنژا

 دوش هاب اه
 تعجو اب هکیلاحرد *تور»

 ننجكى نادنزتا»

 و هدز تپب ؛دوب هدش ءریخ نمب
 :دیسرپ ناساره

 مرخما روا اهنیا تفو نآ و.

 مادتعا نایپسگن كيرس نتسّش
 هدننتایم

 . دننکیم یشمادعا « هل

 رد ینادنزرفود هعاسلاهک روطلیمه

 سوصخمیابلولس یوت ۰ كرم

 سان دفهک ار

 هراس ی

 > مد ی رسم ریبن

 دیسرپ و
 هتب لصم ادحوف الاخ رد

 :یتسهوان هابک
 قاطا لوطردومدش دنلب اجزا

 ؛مدر ندز مدق هب عورش
 مراچات « هلب -

 دصب و درب بس یتدمزاپ
 :دیسرپ

 یروطچ رخآ یلو ؛ تسرد -

 . یمل شکمک یهاوخیم
 و

 بیلارتز تقف شتر وب وزت مدمآ

 نیا ۰ مداد حرش شیاربارراک

 اتهکیلاحرد شیپ بش < ینرآ ار

 ص یکفودنامرادیب شیوخرتسب رد حبع
 هدرک حرط یایئزج اب دوب هدرک

 هینشود نیمه هند زور حبص و

 ...دوب هتشاذگ نایمردنماب ارت آدشاب
 رار- هعقن یرکدزاهکنیاژا دم

 یاحنباات
99 ۵ 6 

 19 روا 7
 هبراداو ار <ت

 ماجنا تامدقمردرارف هشن :دنکیم

 « مدش غراف < تور » یارب

 تیاضرمدعتلا>نامهابزابار شرس
 همزمزدول | تشحویحلهب وداد ناگت

 تفگ نانک

 یرادنقحوت. هن ...نب

 ۲ ۶ رطاخ یتح ی

 یژادنایبیرطخ هچمهكيب ار

 دیابن سل چیه «دو*,دوشیم هچره
 هف دشاپ هتشاد عفوت يرگيدزا

 زیهآ نونجزاتنینچ كي هبوارطاخب
۳ 

 امعل | یک:دهاخم یاربیتدم

 هربخ نم مشچ رد شدوخ یابفرح
 تساوخیم هک ار هچنآ رها :دش

 هکشوچ دیمیفنم هاگنزا دمیفدب
 [رسدمسو تخادئاریزب رس هذحلدنچ

 زادرویدو«درک نم 2 ًاهفیک هب  هکیلاح ردو تشادرب

 لت فاطا" هشرگ رد هک سی یاهنادمچ

 ی هران | دوب هدش

 هگاهنق .تسد...بوخواوسب

 مینمیلک |رجاارهعقن نیا یناوتیمن
 . منامیموتاب

 تک

 نیایارجازا یئاپنش نمو تسوتاب

 تراوخيمن هچرگ ًانمض «مزجاع هشقن
 | متشادذ قح یلعب

 روسطنیم» دوش زیلو ... -

 ۳ ته و

 .دوب <ین را

 ...رگیدلاح» بوخ ...

 : دورفا و دشدنلب اجزا

 9 یاد ی
 . دسیوداتمیراد تقوااحزا .دشراکب

 ادیان 23۶ رااید تیو..بم همینزا

 یکم مت تدم یارد
 هد یملطق "نروصنیاب هک میمصت

 یلعع یارجا هظحل نامهزا
 یمزا ولوءایشا تسیل رهلفاتهدشعورش

 زا دما ميتشاد مزالراکیارب هک

 ثاشا و فذح,وررکم یاهرررم
 :.میدوب «درگ هدامآ دعتم

 مرد 6تور» میدش «دوسآ هک
 رادم و درک ه دام آ ارراهان یهاتوک

 :تشذگ [ذغ فرع هب

 هتفذگ كي زا هقیقددذچ تعاس

  یاهشوگ رددوخلببمونازاام هک دوب

 رد عفاو ندیم نابایخرا

 او هدش جراخ وکسیسنارفناس
 رس :میدش ؟تیرتسا تک رام»

 مهزا «تورلو نم نابابخ
 او هرات میدش

 گرگ ار نامدیرخمادک ره
 ۱1 رانک ۲ ربلظزادسبمنوودتعاس
 ۳ ار ِ منی ررگیدمه

 » هدم وین رفاسانار



 رخ هچلیب كلي و هربت

 ی هتفر یرخید ءاگشورف
 ةرواث, هایود ل

 ؛ متشاد هاگن یشورف هتختو

 رد هدیرخ مینو تناس
 رم .متشاذگ لیب ومونا
 ین <ت مدوب لوفغشمرراتنیاب

 ر یشورب ور هاگشورف
 هدیرخ هماخ یرگید

 رلاخزا هکنیازا دعب هزاراک رد

 تورا میدش غراف اههتسب ندرت
 دوب . هدیرخ هک ار یراکیابل
 و بآ ۰ هادرارق یئویمخر ,نیفام

 هاگتسد و تخبر شیور وهتسشردوب
 , تخادنا راکبار

 مزاوسل كمکبنمض نیارد نم
 هس هتخت متشاد زاراک رد هک یراخ

 تمسق یواسسیرم تشههب ادا
 زاراگ رد هکمه <تور» مدرک
 تفرهن اخزیشآ هبتشادن یراکردید
 هلرزب نگلردا و هماخ یاههتسب مامت

 تقداب دعبو درک یلاخ یئوش فر
 اهنآ .يلاخ هبعج نتسشه, عورش

 مدب رخیلومعمیاهبنپ باتطاپ دصکب

 ءاررد دش مامت نامدیرخ هک مهدعب

 اولا كي یولجا و لیبوموتا ؛هناخ
 میت

 ثر رطقب مکحم یئال هسهتخت قرو

 بّع قودنص

 نم دک

 رادقم

 ی تساوی بس و تی ی چی یی یر توجه

 هب زابو :تخیو هبور) اخ فرطرد

 نم . تخادرپ اهیطوق ندرک زیمت

 یلالهسهتختهکع ته نب نیاردزین
 ؛مدوبهدرک دیقم تسبو خیماب میبار

 یجزاح دادماب 1
 هب ءهدوشک ار گرزب <لف كي حرط

 عبرم یور تفون

 نیارد ۰ میدوب راکمرگ رس هلفریبود
 اب هدناباوخ ار رک اتفوم تعاس

 وتسربلیب موها ییمودیلیرد ۱
 و هدروخ احناار ماس « و هناخ

 میک فلت یرنعمبتقو هکسیا نود

 لیبومرتامیتشگ ربلزمی۹ر۵ تعاس

 ژاراد رد هکنیا ضوعار

 لخاد هک مدرک توت هناخ یوالج
 هک

 دشابزاب زتعوت ناتو: سد ها
 1 آ

۱ 

 هلسافمدقدنچمیتش اد هک لاح نآ رد

 
 كشوتبق سم

 مدقتمرسزا هک لاح نا ریو مداداو ۱ هک ۱
 ۵و 33 یک ین

 هدش دنتمیلق نابرضهک مدرک ساسحا

 و تسهاآ یابمات ابسانشاندرم.تسا

 نامیوربورو دسثی دزنامب هدرمش

 رد یمدق دنچ هک تقولبا رد ؛داتسیا

 رتنسوركیدزن زاا روانممیدوب هناخ

 تشرد لاسهنایم یدرم « مدیدرتوب و
 ونوبیتروص هک دوم تماف دنْلب ومادنا
 ب وو مث مث شرسو تشادرلاتشوگ ی کرک او لات

 شمالسباوح دوب هتخادنا هرگ ن

 هاتو) هلمحثب : مت

 یخوچ هثلب
 «مدنأص شوماخ دعو

 نداتسیا

 دو هتفو «هلب-

 مین رب
 هوکب هچرگیو متسنادیمن ِ ی

 نودب روطنامه اجتآ رد ام
 ملک توعب هناخهب اروا هکسیا

 نا زوم یلو ..تشادن

 دوم رودغع هج وحرپد

 نا .تقرنآ و ميتشا هراکهمه نآ ام
 و هوب .داتسا فا هروضنامه درم

 دوم نتفر لایخ

 قاطازا یکیزا هک یعارچرون

 ةوو یکدنا دیماتیم ام هناخ

 تشاادن



 طالب امس
 هم رم 93 وو ون رط زا یلاج یا ۳۹ و راه د شوامن هر هد 4

 دزاذگیم شامن ضرعمب ار یناهرهث یاهراکد زاید یکی یدووب
 ۰ تل

 و تم شرب ۱ اپ ست خب ات س

 یکند راطق هی, ااح 2۳ اس

 1۷۱۱۱۷۸6۸۰۱۵۵۲ 6۸۱۱۸۲۱۵۱۱۸۵ هوم ]
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 1 29۹ در ۳ دها حل نشه

 ۳-۶ 9تا 2273 7(
 ۰ ته

 تسا هتشادد

«« 10۲۵۶ ۷/20/۴۱2۱۶ ۰ 8۸7۲0۷ ۶ 

  نیپناج ینامره یاد ملیف فرم ده هشی رته : : 2 رتش
 هه



 سست

 کت( سر ترس 5:
 2 رع عج

 تم ارگ نوت دل زا یر
 ۱۹۰۷ - ناتسلگناو ایبلک ِ

 ,یش) ندل وه مایلپ و : ناگشیب رنه
 (نوسلتین ان

 ینیگ كلا -
 ۳ ( زنی اه كج -

 روژام ) داانود زدی> - (ویادلنات ) اواک ایاهوسهب
 1 0 و

 . دنشاب تب ینانس
 وایس «ناوز رثا كي رگیدزاب «نیل ل

 اهدو فاش ةدوخ یاهراک هعومجمهب نا هدیجنسمددب
 مبسیف نآ رد اه یئاکیرما هکنآ دیاشیکی - یطیارشتحت ملیف

 حالطساب و هتفرگ رارق لابقتسا درومیویلبقراث آ همه زا شیب - دتاهدوب
 . تنما هدرک اپب ادصورس

 سنیا:دتاهدناوخ ((بلطلامک ) «تسینشکفرپ» كيار <نیل»
 شدوخصخشم وزاتمم رثادنچ یطرد دراسیم مک اهزاسبوخ همهلثم هک
 . تساهدوب لامکی كيدزن لقالویلاع اجهمه انشتسایب

 دنکی م تیبثت شاهنومنو هتسچرب ملیف دنچ رورم ار اهدمنیا
 راثآ یاه نویسیدارتزا الماکزونع <لرزب تاراظتنا» رد <نيل» رکا
 ,یسکش»«:اتوک ظوروخرب,تساهدوب هدشت .اهر) < کیو هدش رثات
 در ۳۳۵ دن ابا < زینورد ناتسبات» و <توص
 ۰ ورادلماک طلست شدوخ شاورنهرب هک دنکیم_یفرمم هدیمیفو قیقد
 یرصچ مزیلوبمس هب «دیر شرکید یرهشه ال کا «نیل»راثآ
 یرترب» روکذم نادرک راک یاه ملیف رب یرایسب هوجورم «تسیتلیامم
 < دیر » یاهراک را رت یماجو رتم .درتسک رت.مامت هکنیا نآ و دراد
 زا یمکحم همسجم داجیاو رک اراک ندناروربردصوصخب «نیل ۰ تسا
 صصخت یدوادحاتنیادیاشو درادراب ب تردق یکتخاسو عونصم تیصخشاب
 كيرو. ار دوخ رثاهدنزاس یاههخاش همه یوهچرگ ؛ دوش برسصحمید
 ۰ دربنمشیپهب ناکیو هتخادنا ميقتسموراومه یارجم

 لاجم املسم شدوخ <یاوک هناخدورلپ نامر رد ؟لوبریت2
 .تسا هتشاد ناشدیاقلوما و اههدی شرور و اتام رهقتیبثتیارج کس

 زونو

 9 ۳ اقا

 ون تی ۰ ۳
 یو یر مع

0 

 راعف رد هک یبحتو

 وربیم شدوخناجاب ار دیافعب یافو
 ااب زاصلو تخسرس درشیا شقن <«سیک كلا»

 ک ,زیواب ۶ شاینآور

 اب .یلارتتهاج ومکوو]

ٍ 
 " و

 7 تسا تا . زوخ لکشجكي اد شوخ ملاوع ز زاهک
 ۰ نوخ كنجبشدوخ طیحممحریب طب طبارعبدئاوتب ات تساد

 ..دنکت داع یزیر
 دنچ نبا نتخیر مهردزآ هک ,یتاقوط ردو هییکیم مههب كانلوه یدروخ رب ود یبوچلب كي ار اهورین ایو اع لبمس ای نانامربق نیا 1

 ۰ ژوخیتسهابورمدت هک یئاهنامیا یوم 5 و دیاقع ءاهوزرآ هزک نیا یک دن
 یربدت|هدزشانچ نادب

1 



 35 نیکتا ر
 و ۱

 ۱ و راتس > ولسوبیرچ ۰ هدننگ هیهت- رشیلف دراجیر : ناورگ رس

 ریدم - لاشرام نوبیدا ملقب ینامر زا یابتقا - ماهگی و بلا

 1 لوصحم - نیمیسات ویرام , زا كيزوم فید رک كج : یرا

 / ۱۹۵۸طا رینکت - رلاک ینکت-رستیت رآ دتیانوب

 نهج هب یمجمم

 سست رک ینوت -(رانبا) سالک اد رک ناکشیب رنه

 ان اگ روم)یل تنج -(رانک ار) نیانک روب تسن را(كب را)

 سی روم یسیوب .یسیلپن اهیوسنارفرگ |

 » اهیئاکیرما دنرادار اه«نالبل
 2 ۳ تب

 لشیم2 لباقمرد هکشاامک

 ی لاشرام نوید
 111 ّت 11

 زو هعلاطماب ار دوخ بک نیماضم «لاشرام# دوشم هتفک

 شیارجامرپ یاهنامر تسا لیام هک اجنآ زا درو ایم معارف تیقاو دم

 - قلطم <یمرک رس» رظن هطقنژا فجیتت لاحرهب یلو دشاب کی وزت
 ها را 9 3 ۱

 تینتفابمهب رد «اهگتیکیاو> باتک هدنسون «لاشرام و تسایکب

 میدپ یا رحم هلال هصق كب
 هدوب قفوم یبوخب شدوخ تیلاعف نادیم و راک دح رد :هدننک مرک رس

 شنیرفا ویشحوو یودبیموق یک دن

 ۰ تننا

 یوم نیرزو هدیزرو رابب «مادناتشزد دادجا اه«كنيکباو

 هنایشحو یلاجمرد باسحیپ یشایعرک |هک دناهدوب ینونک یاهیژورت

 ماگنهبان یک ر مرد تتوهخابماوت ینارتوهشو طرفم یشوتهداب .تفایط

 تازرابم نادیم رد امتح تسا هدرکیمت ناش (تشپب) «الابلاو» هناور

 ؟نیدواتوعد(دبال)و هدشیم كرمتأوجموادم یاهیزیرنوخو لانسارح

 دن|هتفک ی م كيبلار (ناشنایادخ) < روث»و
 و یکاخویدان تایصوصخ ان «اههگنیکیاو یک دنز هتفرمپیور

 یورزآ ندیود «یتشک و ایرد «جاکهوبنا یاهلکنجنآ . ناشیک دنزیضو

 یاهذّوخمالک ؛مدود یاهزیتمش هاش نوردزا یشونهداب ؛اهوراپفیدر

 !تسدرد ریشمش رم «یئالط دنلب ناوسیک و رادهرک یاهوزاب كانفوخ

 یاهایردرب تشک و ریسو ناشیاهیتشک رد نایاورنامرف داجا نتخوس

 ایلاسرازه كنيا هکر امیارب «تسدرود یاهنیمزرس شیاشک و یدروجال

 ابباتک مرفردمیراد هلصاف ناشیاهيئروتالکهمو لئاسوموق نیازآرتیب

 2 دسریم رظنبیاهژات ,بلاج یمرگ رسملیق
 تسا هتخاس موف نیا یاهارجام زا <سالک ادلرک ۶ هکی ملیف

 رتصخشم قلطمیهدننک مرکمرس رثاكبزا ارتآ هک تسا یهوجویاراد

 یرادافونمشلیقنیا هکنآ لوا ؛دهدیمرارق یرتالاب فیدرردو دزاسیم

 ناج « تسا هداشا یاوک هناخ دوررب ینیکنس هب هک یلپ
 : دریک _یص

 بلاج نامرپف كي شعیسو تاقلعتم و لکنح زا «نیلدیویدا
 . تسا «دوزفا دوخ ملی رگید

 ءاههناخژوردراح قطانم نازوس باتفآ « اهباذرم هیرک یوب

 هناخ دور لپ »نوچ یئامنیس رثازتمک رد اههوک و اههیق اه خالکنس
 <نراندلی» كج» ها دنم زنه یرا درب للیق.دنهدوب را دناجسوسحم <یاوک
 ناباپسناکسرد...تساهدرک تمدخهناقداصیوهنادنمرنهیمانیا ققحت رد
 هنحمندوب یقیقحویهیبط هجو و ملیف لیتسا و موادتهبهکنآ ی ملیق
 تدشو ذوفن نیعرد هک تشا هدش زاجیا یناجیه بدوشدراژ همطل اه
 .تسنا یئامنیسیاه <سک امیالک 2 نیرت لیما زا

 .تسا یلماکرثا <یارک هناخهور لْ»

 . دوشیم بوحم یاهالد

4 
 ِ یابی"

 ناتمام ,تس

 سا «

 :یابغلاب هدننک مزک رس رثاكيهک -شووخداجبا هنیلوالساهب
 | ,دنامرادافو تیعفا وهب هدادیمهزاجا تائاکما

 رافو قیاقحهب دحهچات تایلک رث ملیفهژوس هک
 رز ۰

 اب لانیمطااب تایئرجزا یاهراپ تلاصایور نا وتیمیل و

 ميناديملام

 | شتازوش سا :یصک رکعل «یزاب قعع,یک دن

 رو تقیقحاب كنورنرایس قابطنا رکید تاکن و

 ۲) رام اقتسم دوشیمهدهاشملیف رد یتعک هسیتح ۰ تسامدش هیپک
 ردم 1 زلحا وسرد رتشیپ لاسدنچ هک دشاب یمكنيکب | ءلیصا یتعک كر

 و درا دزا رفیا هزوم ردكنيا وهدیشک ن

 ماه كنیکیاو 2 ملیف هب ؛رکید هلحرم كيرد «تاکننیا

 اشامتكي یارب نیاو هدشخبیمدنتس_فیعض هچره -ینشاچ
 ملیف كي یلودزادنار كخخیاهخر راترد قیقحت هلصوح هک

 .دشابن هدیافزا یلاخدناوتیم «دنک یماشامت هقالعاب

,2 

 دا

 وری ای رد

 امنیسی
 |رارجاه+

 رر یعضوب امذیس داتساودرپمو ناشن «اهكنیکیاو رب

 دو نادرک راک« رشملفدراچب ر۶ یکیهک نتودنیا ودوش

 ۶ ترشرثا كي رداک زاار ملیف دئتسه یرادربملیفریدم «فردر

  ؟«رعیلف» ...دناهدیشک نوریب یئامنیسیهت نایمو اتدایب « هدننک

 , «یباتیبنینس 2 ۰ <ینسید تلاو» و< رما رک یلتاتسا یراکمهابالبق
 لاج رایسبو زاتمم ملیفود تروصبار «ایردریز كنسرفرا رهتسیب ۶

 یابی را هزیروریب ادت وامنیسیدب تاناکما زا هدافتسا اب كنيادوب هداد هئارا
 یسامدوب هدشیداعو یرارکت ابلاغ نومسمرد هک ار یئاههنحم رایسب

 .تساهدرک داجیا یاهدنبیرفو یتدید الماک و حتنب « ءزات یمرفاب
 كيمانیدژامومو نیبرود ماوادم تکرح .صاخ یایاوز باختنا

 وربت و هعلقهب هلمح هزرابم یتشک ود نتفرک ولپی هروشرپ یاههنحص هب

 یناکسنپا تساهدیشخب یدیدش ناجیه یرجام نامرپقود نت هب نت

 ووریمراهشبدوخریظن یاههنحص نیرتبلاجزا ,صوصتب ؛نیرخآ

 رابتعا زا دوخ هناداتسا یرادربملیفاب زین «فروراکكح»
 رد یو هک یبلاجرایسب تابیک رت دربیم یرایب مهس «اهكنيکیاو»

 كمك یدایز دحات ملیفرفسمتا ندیرف آ هب ۰ «دروآ مهارف اههتحص بلغا
 تسا هدرک

 «تساهداد هئارا یثابیزرایسب ریواصت ایردزا صوصم «فردراک»

 راخب نایمژاروبع « ناتسلکنا یوسب اهكنيكياو یتشک تمیرع یناکس

 تک هم قامصارد ندشوحم سیسو هدش هدرتسکب آ حطسزب .هک یتیرز

 ...هدش هداد بیترت عیدبو بلاج

 ندی؛یزهاتایصوصخاب و «سالک ادلرک >ناکتیپرنه نایمژا

 كيسشیوخرتک اراک بلافردنی ریاسزا رتهب كيمأنیدیژابیئالطیوموهدیزرو

 .دریک یمیاج- كنيکياو هدازهاش
 دوخشقن هب هک تشا هرظنردار#نیانگ روب تسنرا» ذیابوازادم

 -راکكی هب تب یچاشامن هک ی دح ات دشخبیمرایس خو و سانحا

 دوشیم هقالعیذ الماکشرمع نایاپرد یاهنافا هئینو یگتخاسرتک |
 یگتسیاش هبدوخ هفیلنونادیمزدزین <یلتنجو سیترک ینون»

 لباقو یندرک روابدوب نکممهک اجنآ ات ار اتهرتک [زاکو هدرک تیلاعف

 . دناهتخاس لوبف

 . وقف تالاوحا و یک دنززب « هلساف لاسرآزه هک تعیفح نیا

 " هرادیماو ُاوخانو هاوخ ار هدنتیب تسامدیشابزایلب ماببازابغ كدیکیاو

 ائ

  نیاب تبس شدوخراغنرد هک
 « درک, اشامع» هنق كي تروشب یاب ًاتمتقموالشا اراغكنیکباو

 .ندرک مزکر س هک دوخ یاعدا هبو هذش نان نیزیشو هنااتشا هک
 ۱ -.. تسا هدنآمزااقو الماکدشاب نتفیرف

 ۱۰ ثحبدروسم همش هک رطا نادب « نارب هوالعز
 زا <رعیلق یرایز» تنی زت شخعمورتالابزابرگید یاهناتقا
 را « امنیس مرفرد هک سا هتخادرپ ینلیق .«اهكنیکیاو»



 ۱ نرماّمیس رو بشمآ

 یارب نونکات دک ینارج > ام قیرت پیجع - هزار ف یامنیس یسیلب رثأ نیر جییپم

 تس ]دوس ر ربذب انتسکش نام رذ «نش رک یمل»

 ۰ ۰ 5 ۰ ت و به

 یر یناهنپ ك انمشو ۷

 سس تر

 * 5 ۲ ۳و
1 

 هئارق یسیلپ یاهملیف روهشم هشیب رنه

 ی نیا کف
 .. دنکیم توهبم دوخ زیگناتریح



 ی اهامنرس زد بشم]

 ۳ 16و | راگ امن

 نام یداشنا یدمک نیرتشورفرب (ابا») یمس رافب هللود زا

 لیان یالط
 امنیس ملاع ناگشیپرنه نیرتب وبحم كلا رتشاب

 ازب رک رذرا -وق ققاع اگیسدویدوتبو -یف ا؟یمات بس  نرولافوس

 اکتتس# ودروتب و ۹

0« 

 دع ج ج جد لب خب

 1 تست

 . بوبحم نامتشیررنه هیلک تک رشاب هک تسا یداقتنا یدمک اهنت لیان یالط
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 سد وب روتب وامنیسملاعدنم,- را هغب ان ین ادرگ راکب وایلاتیا ۵ بیم اب

 0) 73۳۳ سارسردوهدربر !ریامنیم گدزب ؛ناهج رسا رسرد اریئامنیس كررپ هزیاج دنچ- لپان یالط



 دنیا همانرب

 ظواح اهم و لانوراّممس

 یداتتزاو یدمک ملیفرد

 تایپ 4 تك ب

 یسرافب هلن ورد

 ۱ (ایلاتیا رد)

 بلاج رب لو اهشهک یمایف -یدمک هج وت بلا ] ۱

 هم رب هدوز هدنخزا]ر دنکسم

 یرایک رتلاو
 یدمک ی اهملیففو رعم هشيپ رنه

 اک ویروتیو نمس ؟
 یلاتبا روهشم دنم رنه



 نادن رغه» هقب اسمناگ دن رب

 خ ۱۵۴ هرامد« سانشان
 تی ربب ما (نابفصا)ردصسدلالامک اف ۱-1

 «هدنن [ هرامشرد مچ داب») (تار
 ف (ناریمش) 1

 زایدرم» هتیاسم ناتدن , ۳ 4
 5 : حیحص خراب

 (؟ قو هلاص - ۲

 ماد ی رچ دی دارت [ درو

 : هشیپ رنه » هقباسناگدن رب
 ایچمنیئآانر< ۳ ۱5۲ هرامش« راک رب

 مچیم تربار : خساب (نارهت)م.رهولینمناخ با
 دوهیم شه اوخناگ دنرب هیلکزا ِ ۱ 7

 خو رثاحتفاب
 هعج رم هلجم رتفدب دعبب !تعاسز 9 ۰



 یا یگنرمامتپوکسا ملیف ؟تیمودشیامن

 ((هتسکشمسلط)) 7
 ملیف سراپ لوصحم

 یاهامنیس رد بیجع تبقف وماب

 اناید_الیهس نا ریا
 راد همادا

 ی او دش هیت نآ ربارد نوت 19 گرم لبذ نو رشلاو و نبرتش شل رب
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 دات کم ۳م 9به

 ی هنیمه-ی عیطم کلام دم هند ۵ ۶ تک شاب ۰

 گن (۱ تیک سلط)) | بر گاو

 یندشن شوما رو ست ثب - جیهم ناتساو كت - شک رس نشع گپ
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 17 تسا هدشهیبن ناربا برغم كانلوهیاههرضص و ملفع یاد هکر د ن آ ما .هنیبص هبلکهک



 داد ناج رتب : هتشوت

 ۲۳۲ یام اف
۳۳ ۳ ۱ 

 ینامتیس نیوتن یاهبتکم لباقمرد هژورما هچرک حالطسا 4 ۴ ۶ ئ

 3 یه 3 1 ۱ ۱ تلعفو هفرک
 اس هه تم یا 1 : 1 هلی

 اعلام
 به ت

 البق هک یئابناتسادزا ار ن هتشذگ ناراک ٌ
 نارود زا ررگمرد ررکم کلم

 تساهدوبهتسپ
 من ر وای توجرب جز رات

 یاهملیف هک درب ناوا یمهرد

 یابه زیرگ تروض مک مک یضیرات

 ۱۹۳۵ و ۱۹۳۳ یاهلاس

 ءایحا باب رد < یسدنیا 2 یاب

 هب تیعقاو ملاعز[ نی ریش هنافابلایخ رد یخیرات یزتناف همین یاهملیف

 زا یرافنآ ودمآ رد یزتناف هطیح درویلاه ... تسویپ ققحت هب اعب
 یونیتتلاوهک ) رک وبویسم 2 لیبف یاهملیف یتخاونكيزا رگید هک

 دعب یاهلاسنیتسخنرد - البق دیقف . اب هارمههک )رشاح نامز هب طوبرم

 (دوبهتج تکر ش نآرد ۱۹۲۰زا

 نوداه رصق زا نوارویتورود 2 ابو

 دروسفکیپ یرم نآ رد هک ) <لاح

 -هیپک تروصباددجم (دوب هدرک یزاب
 شیب و مک یاههخن ای دیدج یاه
 روطبو,.. دمآ هدرپ یور زابیدیلقت

۳ 

 امئیس هطیح درآ

 رگیدرابدوب هد

 یخی راتحالطصاب یابهلیفهیبت هج تم

 یا ملیف نیا لدم اما : دیدرک
 ماوع یاه «نامر» رتع

 خیرات هکاربژ ؛دوب

 اوارف <قطان>

 کن (دنکاب یدک

 «تفای
 راثآ ۱۹۳۵۱:۱۹۳۳ یاهلاسرد یلک بلغا کیرما نیمز یو اه ی
 یتسیلآ هدیاكیسالک حالطصابیتیرات  رظن زا هک دوب یلاهتمسف یاداد  .صرااپورب نا

 و
 زا؛(۱۹۳۱) «یچیدوب»

 حالطصاب )یاهمایف نیتسخن

 حرخ رپ « هوکشرپ (زورما
 ناتسلگنا یخیرات للجمو
 مظعمملیفاب نام زمه هک درب

 شیامنب «روهنب»یناکی رما
 عاعشلاتحت یلکبو دمآ رد
 رارق نآ لالج و تمظع

 مانمگ نایلاس یطردد هتفرگ
 ۰ دن ام

 زایرادقم

 ]رهن اهنآلحو رتیئ
 ح ایماوتو بای

 (قرب هقرزم»د
 زا [ریوخرابتعاد ءولج
 اف علم و نازا

 ءلیف

 زا اغبرد لا

 : رباواحا تفرک ناجون ز میدق

 ور بحوم نر لیبف

 ئورب مدشت فشک یزاس یخی رات

 11 .«نوتالكنا رف هلمج نآ زا

 زا یابتق) و ٍملیف

 [رپرد و هدرک فشک زینار قوف

 .دناسافشیمایئد هب دبیدج

 و «یسننیلپیلیف 2

 لارودب طوبرم یزتناف
 |رهابتشانیارتهک اصخش هک )
 (دماش < یخی راتملیفا | راهن آ هک

 درب دقتعمو دیمانیم یرتناف
 مزملاثر هبام يامندب هرانآ
 ابر توالحو كنر دماج

 هرادغو محریب راک ز ورردو
 ار تیلاسنا و تناماو فرش

 ۰ داد دهاوخ

 ارگ تئاما قفل ...



 یشب راتیاملیف م
 یلکروظب |

 3 اه دمای بیو

 ملاثما زا ودادیاج .ب

 یرتلیصافده یواحمود
 یهنیآ ناونعب خی

 تقیقحاب نراقت نیرتنکمماب

 درب ۱ اور تیام اهتیتت هدار
 تشذگ رس»

 زارف
 هک

 ظاحلزا و غون نیرت عهسو و نی رت
 نبرت تیهآمک یفیک

 دنریگیه ر

 نآ دوب اس
 رامشب یخیرات یاه متلیف ژاهتسد
 یچاشامت یارب نآ رد هک تفریم

 یایورو كنر ملاعب یژی رک فابلایخ
 هناقشاعنب ریشیاه جام « هتشذک
 هدروآ مهارف اهژاتو تخان واهلئود
 ریخاعوننبا هک تفک ناوژیمو دشیم

 درومهبمشو یسدنپارتسم <صصخت
 یاه ملیف ماسفازا ناعرا یهفالع
 . دوب یخی راث

 |یضب راتیاه_ملبف

 هکنیازآوتسا هو :لباقوین رگی»

 ملاع ردرابنیتسخن ناتسلکتنا روش

 تساقرباهلیف لیبقنی اب یزاسهلیف

 زاملیق یاهروشک ریاسوهووملاه اب
 ۱۹۳۵ لاسردلیماایف تخاد رب نامج
 «لیواسروتکیودرلا «نینهآ كود>
 < یدنمراتول رث] (ییسم) < يوسومج»

 ناتسلکنا 23ت
 هیبلیرخب و هخس دهب لاسم تشه

 یدودحات دوبمدشیمسنآ ردهک دش

 هوکشو لالجرپ یاهملیق هصرع هب
 <یچیدوب یلتروطب و دوش هدززی رک
 وللجموجرخرپ ملیف كي مود
 اما ؛دبآ ردواک ز ادنپ

 ی

 دشیئامز اب نراقم ملیف نیا شب

  فرش لوصحم اه یئاکیرما هک

 «روهنی# ؛دوخروشک یامنیس منم
 < یچیدوب 2 ودنداتسرفناپجرا ژایب ار
 ف رک رارف نآ غامعلا تحت یلکب
 سرد نیا و .دنامیفخم اهرظن زا

 دادیسیلکنایاهژاسملیف هب یک رزب

 صخشم اردوخ راثآهوحنو دودحات
 هک دننک یزادنا تسدیاهنیمزهب و
 صخشم هومن .دشاب هدشن حتف البق

 هوب یملیف دنچ یسیلکنا یاهملیف

 میام

 مو و جی یو و و ی ی ی و

 ی یخ ی را ی یی و ی یخ سم

 اه كاکب ۱ ۳ كثلاج ود یی

 نوسیتام# مسابیئاداناک ی اناوت رونک

 تنانوی» یزاسملیفتک رد <كنال

 ۳ اتدرکی ستدیترآ
 ناتسلگنارد ار <سیلرآ راک هیاشم

 كيد 2 لثم یئاپملیف

 (۱۹۲۲)< دو ریمل ر وب هب هراوسیب روت

 و « (۱۹۲۳) <نادرک رس یدوبب»
 ۱۹۹ ) < .یمتناوغرا ردبش 2
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 م گرت ار <

 را ر

 شدوزوودوب  <ادروک ردناسکلا »نیا
 اب یسلکتا نازاسملیف هکر حهی

 .اهیسیلکنا هک درب نرافم یاهررد
 دکتشاد هدیقع یئاهنی یلیلدب

  رعاهروشک _نازاسلیف هادعتسا هک

 هم زچیمنأن آ رب همت یب یئاپ ورا رکید
 یژاسلیف تیااق همادا نعردو
 ءونهوب .هدررک دیما بل دوخ

 و۶



 رگید هرامشدنچ یارب دشاب

 یتمعن دن وخا یاقآ

 (هیئاخر)
 ترب یهعكي هدرم امشنوچ

 تللوارد ميهديملوق دیتسه رتسکنل

 نیرتهبزایئب تصرف

 مینک پاچ دلجیور

 نیسح-روپ لیلخ نایاقآ

 یناشاب
 «نیداگنوک >ملیفمهمیاهلر-۱

 سکش ریف سالک ادو تنارک یرلکار
 دوریمن روصت .دندرکیمافیا (رسی)

 ناشن نارهت رد ملیف نیا رگیدراب
 دوش هداد

 <تسین یربخ برغردا -

 سیئول 9هکلبدشابیمن نامنیزدرفرثا
 هدرک ینادرگ راارنآ «نوتلیام
 اقیا<یسردآوبل»ارنآ لوالو تسا

 د

 غایالرقالیژهزیشود
 هداتسرفالبقهک ار یلودج -۱

 هرابود تسا نکمم رگ دیدوپ
 ميهاوخباچهمفدنب || انا .دیتسرغ
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 یلامنیسلجمكيام هلجمنوچ -۲
 یئویداریاههنا رتباچزا اقلطمتسا

 هشوگ رداراههنارتهنوگنیا میروذعم

 یم ینازرا تمیقب اهنابایخ ۳ <

 4 دیدرکت ادیپ هچنا

 دیهارخب ارثا ویدا

 ت- جرهاش یاقآ
 دی|هتساوخهک یئاههرامش ب۱

 .تسین رد وج و مهن

 تساهدی رخنارب یسا رونه و هدوب

 دا ژن كين هللا رمایاق

 تشاد رهوش سرود اناید -۱

 فم نون" 1 درد توفهتشتک هتفه

 وونکیمانایون سرا لاس

 د هک یئاههشنپ رنه-۲

 1 والت تکیمر الت

 یراظتنا نیاز| ریغرکم دن ریگیم

 دیتشاد

 ولاس ۳۲ رجتیرگ یلراف -۳
 ژایلو دتراد لاس4۵ تنک دراجیر

 میرادنیربخ 4 فساک دیوید نس

 یریشمش اضریلع یاقآ
 ردو روپاکحار ناریارب - ۱

 رتدنمرضهار دننآ ویدناتسودنه
 دننادیم

 دودحرد دیای رویاکحار -
 . دشاب هتشاد لاس ۰

 جارزاهک یملیف نیرتپب - ۳
 هدشهداد شیامن نار-یا رد روپاک
 هدوب < 1۲۰ یافآ > نم هدیقب

 , تسا

 عیدب لوسر یاقآ
 ندشهشییرنه طیارش - ۱

 مایارورمب دیاب هک تساهزیچیلیخ
 . دی روأیب تسدد

 ملیفردالف رتکنل تب -

 . تسا یاب لوفشم «هدوشخیات»

 دنکیمن یزاب

 امثیس مه روشناد یافآ
 تراجت لوفشمو هتشاذک رانکار

 . تساهدش

 یبارض زیورپ یاقآ
 . هشیپ رنهسکع كشنودب -۱

 پاچدلجیور هک ار ناتدوخبوبحم

 :یدوزسرا زا .دیاهدید تسادش
 دواوواتار <لماک تقیقح تورا

۶ 

 یملیفردالعف ردص ماحرا -

 <اواتوا» مان یملیفیلو دندرکبم

 هتشذگنام رثا ایمیک رظنزا نونک ات

 م)اطتک اش یووصتم میتاخیمتو تبلا

 تسا ملیف

 نیتب ۲ رهچونم یاقآ
 مات هک دیشاب نتمطم - ۱

 راک هادناب هلجم نیا ناکد تسوت

 دتنکیم تقایرد قوقح دوختمحرو

 رد هاوح هان یاری ید ها تالاح
 کن او اپورا

 یدحات امش تاداپنشیپ - ۲

 رج 0 راهت زا ی هک هربیلاج

 !میاهتخادن| شوک تشیا ریخرب وهدرک

 یدمص نیسحیاق

 بات رپ >دروقنلک ءزات ملیف-۱

 ۰ درادمان < ردژا

 نیلیاچیلراچملیق نیرخآ -
 . دون كروی وین ردیئاطلس

 هک رامال یدهملیف نی ۴

 نوسماس# دتاهداد شیامن ناربقرد

 جرجاب یملیفیویلودوب <هلیلدو

 مانب هدرک یزاب لواپیجو <ردین
 ناربق رد زونه هک < تنومناویح»

 .تسا هدشنهدادشیامن

 یلالجا نیتب آیاقآ

 < هرفن رهش» ملیف ناکشیپ رثه-۱

 نیلرآ دراچیر و نیاربوا دنومدا

 . دندوم

 رظن درومهشیپرنه نآ -
 .درادمان < لبیماک ترب رد امش

 ملیف كپیروگیرک زا ۳
 .قوتسه نوتلزاچ زاو <كرزبروخک >

 ق # دیهاوخار<نامرف هد) ملیف

 هلب ودتروص هدرهمه

 ۲ مهامدوخ ار
 هترک ومیرادنارودراب

 .تشادن مزاللاونسرگید

 ۳۰ جرصان یاقآ

 رایش هقالع هکنی|لثم

  هیماس یه
 - هیماس نوچ .تسادایزیلیخ
 ووخ ناتکمه مامت لثم

 اف نابز كش نودب درادن

 اسوصخمو ی

 ۳ ی

 ردقن وا یهگناودیسب

 ۱ کینروس هکسا
 | رتبب

 ک ردبلدزا | ریگناروش قشع
 ادب یتسان مش

 :درایدوریمنروصت -۱
 :دب ناشنار <زادن | راب رد

 ره دیع همانرب - ۲

 .. تسیث مولعم العقاهامنیس

 دشابیم

 :رف دمحم یاق ۲

 "همان هکتیازا -۱



 ۴ یئاوگ هناخدو ور لب و 1 9

 (ایاتارد) یسرافب هلبود

 راکسا هزوأاج تفه هدن رب

 نادر راک نیرتهب ۳ [سذی ادرگ راک .د ته ۳ | مدرک كلا) هشیبرذه ندرتهب - ۳ لاس ملیف نیرتهب ۷
 ترانس نیرتهب - ۴ (نیلدیوید)

 كم زوم نیرتهب - ۵ ( لوب ریپ ) تی راخس نیرتهب

 3 ژان وم یی رتهب - ۷  یرادربملیف نیرتهب - 1

 یسولداراممس و نکرامس ردیشمآ
 :ك) رتشا

 : 5 ست

 ۳ ی تر ۱ 2

 ۳۱۰۷۳ ۱۳۹۹۳ یر
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 دزون نرف رد مأایق ناتساد مهد 0

 ناحنع یاپ

 شرم تا

 نسن را زل راچ «بوخ
 ۱۵۹۵۸ رسا و * هتیقد۷

 سوتا رتسیل اک * تیفل ودلان ود
 نیل دام .ییاشا راب راب
 ناج رتک د*لاب تنسنی و
 لراک ؛نردامروتکید

۵۸ ۷۷۲۵۱ 769 

 (ینانج) لماک تقیقح
 ایبمک

 یاهسنامرفرب؛نویسک ارپ ناتساد
 ۰  رجنیرک تراوتسا زا بوخ
 نیا ؟ژردناس حروج»و ؟دیرانود
 سولومورلوصحم یسیلپو یئانجرثا
 یاپملیف ریاسزا رتالاب یماغهردا رزهلیف
 دهدیمرارق هباشم

 عیجف لتق یور ناتساد
 هک دنزیمرود «هلانک ابرامانایج»

 طباور دبرسیهرهوشرجنیرف کاابالیق
 ملیف ییرانس .تسا هتشاد هناقشاع
 ناتسادلصا) رمیتاناتانوجهلیسوب
 ناجا هی امپیلیف »زا

 5 راک< نیمرایک
 . تساهداد ماجنا

 زا ربلت وماس*بوخ
 ۱۵۵۸ رتماتیس » هقیقد ۸۴
 سکاام ۰ رچنیرگ ترا وتسا
 لدراک هدیراندد

 هک

 دتنیمرود یماق نوخرتک

 وابز ملیفرد رو

 امنیس ككينت

 اب نیدنچ

 یا فیتادم هک یاب

 هتخودنم: ار شنامشچ هداتسیاتحار

 دیصقریمیدنخبل شیاهبل یورو دوب
 نح ارچ منادب هکتآیب نماهک

 هنایذوم و زیمآ ازپتسا مدرکیم
 هب هیبش یزیچیو سابل ... تسا
 دوب یماظنلمعتسمراواشو زیلب كي
 یماظندرمزییاهک تفایرد دعیم اما

 تشودمتفگ هک روطنامه شلکیه
 ونیپ اههناش؛تفرگ یم ارراظنو دوب

 شروطف و نیکنس یاهاپو اهوزا»

 و هوب

 رادروخ رب طسوتم درم كي یورو
 اروا یک دنایقاچ هتف رتهیور تسا
 نیا دوجوابدوب ءدرک نیکنسو یک

 شتاکرح همه زا طلست و یدتمروز
 :دوندومشم

 ۱ نیل راک .زردناس خروج
 یاهمشچاب نانچمه هک درم

 مشچكي ۰ دوبهدشهریخ نمج شقدقد

 زواحتم ۵ * زا ابی رقتشنس,دشاب دن | وتیمت

 > قو-فام یتردقزا یو هک دناسریم

 دنکیمیط تعرسبا زدوخ یلهماکع لحارم زور
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